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ØÛa@paë…cnibò@
تستخدم هذه األدوات إلضافة نص مباشرة على الصفحة وحتريره والتحكم يف املسافة بني السطور وتقنني 

 .كننا ضبط النص أفقياً أو رأسياً ومي. األحرف
وجيب تنقيط النص أو حتويله إىل بكسالت قبل أن .  النص على شفيفة كتابة منفصلةPhotoshop CSيضع 

وميكننا تطبيق أمناط الشفائف إما قبل أو بعد حتويل النص إىل . ق تعبئة التدرج أو تطبيق اإلضافاتنتمكن من تطبي
 .بكسالت 

 RGB Colorالصيغة  ، Pixels/inch 150الدقة  ، A4قياس امللف : نفتح ملف جديد فيه املواصفات التالية 
  .Whiteواحملتويات 

 

@ña…þa@pa‰bî@ÁíŠ‘Z@

 : أن حندد خيارات النص األساسية يفضللكتابة  ا بعمليةقبل البدء
 . اخلط  نوعحتديد .1
 . اخلط منطحتديد  .2
  .اخلطحجم حتديد  .3
ونتيجة . طريق تعبئة بكسالت احلدود جزئياًينتج عن الصقل كتابة حبدود ناعمة عن :  أسلوب الصقل حتديد .4

ملصقولة بشكل أفضل وخاصةً إذا وبشكل عام تبدو الكتابة ا. حدود النص أا متتزج يف اخللفيةلذلك تبدو 
 :كنا نتعامل مع أحجام كتابة أصغر ولدينا ثالث مستويات 

  None "يستخدم إذا كان النص سيتم طباعته  :  "بدون. 
 Sharp "  جيعل النص أكثر وضوحاً " : حاد. 
 Crisp "  يزيد وضوح النص " : واضح. 
 Strong " جيعل النص أكثر كثافة  :  "قوي. 
 Smooth " جيعل النص أكثر نعومة  :  "قلص. 

 .إىل اليسار ، إىل الوسط ، إىل اليمني : حتديد موقع النص  .5
 :ولدينا اخليارين التاليني : حتديد اجتاه الفقرة  .6

 Right To Leftتستخدم عند الكتابة باللغة العربية .  من اليمني إىل اليسار. 
 Left To Rightتابة باللغة اإلنكليزية تستخدم عند الك.  من اليسار إىل اليمني. 

 " .منتقى األلوان " يؤدي النقر فوقه إىل فتح : ضبط لون النص  .7
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 .سوف نتناول املزيد من التفاصيل حول هذه األداة الحقاً ) : ملتف ( إنشاء نص ملوي  .8
 .سوف نتناول هذه اللوحات الحقاً : لوحا احلروف والفقرات  .9

 
 
 
 
 

@üëc@Z Horizontal Type Toola…c@òîÔÏþa@òibnØÛa@ñZ@@
 .تسمح لنا هذه األداة بإنشاء نوعني من النصوص وحترير تلك النصوص 

 . اليت يكون كل سطر فيها مستقالً عن اآلخر :النصوص النقطية  .1

 ننقر يف ← )  Tأو نضغط على املفتاح (  من صندوق األدوات إلنشاء نص نقطي نقوم باختيار أداة الكتابة
  لقبول النص ننقر اإلشارة ← لالنتقال إىل سطر جديد  Enter نضغط املفتاح←  بالكتابةنافذة الصورة ونبدأ

املوجود يف لوحة األرقام أو خنتار  Enter   أو ميكننا الضغط على املفتاح  األداةيف شريط خيارات  املوجودة 
   Escء من جديد نضغط املفتاح  إذا أردنا استبعاد النص املدخل والبد←إحدى األدوات املغايرة ألداة الكتابة 

  . األداة املوجود يف شريط خيارات  أو ننقر زر اإللغاء

 . اليت تتاىل فيها األسطر املدخلة وحتاط بصندوق حمدد :النصوص الفقرية  .2

 نسحب الفأرة إلنشاء صندوق حمدد ← من صندوق األدوات  نقوم باختيار أداة الكتابةإلنشاء نص فقري
لقبول النص ننقر  ← وعندما يبلغ النص حافة الصندوق ينتقل تلقائياً إىل السطر التايل ← والبدء باإلدخال

 . األداة يف شريط خيارات  املوجودة  اإلشارة 

@pbÄyýßZ@
ميكننا تغيري موقع النص أثناء الكتابة بوضع مؤشر الفأرة قرب النص حىت يتغري شكله ليصبح على  

 .مثّ استخدام خاصية السحب و اإلفالت      شكل سهم أسود جبانبه إشارة ضرب
 .    لتغيري موقع النص بعد قبوله نستخدم أداة التحريك 
 .مباشرة دون احلاجة إىل حتديده ) بعد قبوله ( ميكننا تغيري حجم أو نوع أو لون النص املكتوب بأكمله  
 .لتغيري حجم اخلط إلحدى الكلمات حنددها مثّ جنري التغريات املطلوبة  

 

@
@
@
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@—äÛa@òÐîÐ‘@Éß@ÝßbÈnÛaZ@
وتتم اإلشارة إىل شفائف النص يف  . Layers ضمن لوح الشفائف يظهر النص دائماً على شفيفة جديدة 

 وتتم تسمية شفائف النص وفقاً للكلمة أو الكلمات األوىل اليت   لوحة الشفائف بواسطة حرف
 .نكتبها 

  وميكننا . ا وإدراج نص جديد أو حذف جزء من النصميكننا بعد إنشاء شفيفة نص حترير النص اخلاص
كذلك ميكننا نقل ترتيب الشفائف أو تغيريها أو نسخها أو تغيري ، تغيري اجتاه النص من أفقي إىل عمودي

 .اختيارات الشفيفة اخلاصة بالنص كما نفعل مع أي شفيفة عادية 
لتطبيق هذين األمرين ، دا أمري التواء ومنظورفيما ع" حترير " ميكننا تطبيق معظم أوامر التحويل من قائمة  

 ) .تنقيط النص ( جيب أوالً حتويل شفيفة النص إىل بكسالت أي حتويلها إىل شفيفة عادية 
 

@
@
@
@
@
@
@

@—äÛa@ÁîÔämZ@
   "نص " Type ←  "تنقيط " Rasterize ←" الشفيفة  " Layer  من قائمة←  املطلوبةحندد شفيفة النص
 خنتار منها األمر ← تظهر قائمة منسدلة ← األمين على الشفيفة ضمن لوح الشفائف أو ننقر بزر الفأرة

Rasterize Layer "  تنقيط شفيفة. " 
 .لن ميكننا العودة وحترير النص بعد تنقيطه لذا يفضل نسخ شفيفة النص بأكملها قبل تنقيطها 
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@bîãbq@ZHorizontal Type Mask ToolÔÏþa@—äÛa@ÊbäÓ@ña…c@@òîZ@@@
 ويكون لدينا عندئٍذ ،تستخدم بنفس األسلوب األداة السابقة ولكن هنا يكون الناتج عبارة عن نص أفقي مفرغ

 :اخليارات التالية 

1@N—äÛa@õÝß@FillZ@ 
 :وذلك بإتباع اخلطوات التالية 

 ←" حترير   "  Editمن قائمة  ←) األفضل إنشاء طبقة جديدة ( خنتار الطبقة املطلوب تعبئة الكتابة عليها 
 Use من صندوق  خنتار لون التعبئة←" تعبئة  " Fill  يظهر لنا صندوق حوار←" تعبئة  "   Fill خنتار األمر

 Opacity  ← OK ودرجة الشفافية  Mode  وطريقة الدمج مع الطبقاتOpacity ودرجة الشفافيةاملوجود 
  .Ctrl + Dنزيل التحديد  ←

 
 
 
 
 
 
 
 

 

@

2@N@†y@òÏb™g—äÜÛ@StrokeZ@ 
 

 :ميكننا  إضافة حد للنص وذلك بإتباع اخلطوات التالية 
" حد  " Stroke  يظهر لنا صندوق حوار←" حدStroke "   خنتار األمر ←" حترير   "  Editمن قائمة 

 Location من صندوق  وحندد طريقة انتشار اإلطارColor  ولون اإلطارWidth اإلطار  خنتار عرض←
نزيل التحديد  ←  Mode ← OK  و طريقة الدمج مع الطبقاتOpacity رجة الشفافيةكما حندد د
Ctrl + D . 
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3@N@én÷jÈmë@—äÛa@—ÓZ 
أما . وتتمثل نصف الصعوبة يف العثور على صورة للعمل عليها، حيث ميكن أن تتم تعبئة الكلمات بصورة ما

لكثري من املساحة للصورة لكي نتمكن من فيتمثل يف العثور على نوع خط مناسب يترك ا، النصف اآلخر
 . الرؤية خالهلا 

متارين املوجود على القرص املضغوط املرفق مع الكتاب واملوجود ضمن جملد  " أدوات الكتابة" من جملد  .1
  " .ferrari" نفتح لوحة ، الكتاب

لمة  نكتب ك← خنتار حجم اخلط املناسب ← ) Simplified Arabic( خنتار نوع اخلط مناسب  .2
Ferrari ←على املفتاح    نضغط  Enter املوجود يف لوحة األرقام.  

تظهر  ← ننقر بزر الفأرة األمين ضمن التحديد ← خنتار أداة التحديد املستطيل من صندوق األدوات  .3
 حناول احلصول على ←" حتويل التحديد  " Transform Selection خنتار منها ←قائمة منسدلة 

  . األداةيف شريط خيارات  املوجودة  ننقر اإلشارة  ←لمة احلجم املناسب للك
 . لنسخ التحديد  Ctrl + Cنضغط على املفتاحني  .4
 . دون إجراء أي تعديل  OK نضغط على الزر ← لفتح ملف جديد  Ctrl + N على املفتاحني نضغط .5
 . للصق التحديد  Ctrl + Vنضغط على املفتاحني  .6
 
 
 
 
 
 
 

@brÛbq@ZVertical Type Tool@òí…ìàÈÛa@òibnØÛa@ña…c@Z@@@
 

 .تستعمل هذه األداة بنفس طريقة استعمال أداة الكتابة األفقية املصمتة ولكن هنا يكون النص الناتج عمودياً 
 

@bÈia‰@ZVertical Type Mask Tool@@òí…ìàÈÛa@—äÛa@ÊbäÓ@ña…c@Z@@@
 

 .تستعمل هذه األداة بنفس طريقة استعمال أداة الكتابة األفقية املفرغة ولكن هنا يكون النص الناتج عمودياً 
 

@
@
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ìÛ@ Character@ÒŠyZ@
 .     يف شريط خيارات األداة  املوجود  اللوح بالضغط على الرمز ايتم إظهار هذ

 : من حتديد  اللوحهذاكننا مي
 . اخلط نوع ومنط

 . رفحجم  احل  
 )  .املسافة الفاصلة بني سطور النص ( تباعد األسطر    

  .تكون فعالة فقط أثناء إدخال النص. )املسافة الفاصلة بني حرفني متجاورين (  األحرف    املسافة بني
 إلنقاص املسافة بني جمموعة حمارف أو ايعمل كخيار تباعد األحرف حيث ننقص القيمة أو نزيده: التقنني    

 .ال تكون فعالة أثناء إدخال النص . داياز
 . للحرفالبعد الشاقويل   
 . البعد األفقي للحرف    
حيث تؤدي للقيمة ) لتحريك احملارف املنتقاة إىل أعلى أو أسفل اخلط القاعدي ( احنراف اخلط القاعدي    

 .املوجبة إىل رفع اخلط والقيمة السالبة إىل خفضه 
 .لون النص 

 .والصقل اللغة 
وهي على الترتيب من ، ا من حتديد تنسيقات خمتلفة للنصهناك صف من أزرار األيقونات أسفل اللوحة ميكنن

 :اليسار إىل اليمني 
، منخفض  ،  مرتفع  ،   أحرف صغرية  ،   أحرف كبري  ،  أسود مائل    ،أسود عريض  

 .  أوسطه خط  ،    حتته خط 
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ìÛ@Paragraph@@@ñŠÔÏZ@
 " .حرف "  Character ←  "إطارات"  Window  اللوح من قائمةهذايتم إظهار 

  : من حتديد  اللوحهذاكننا مي
 ) .يسار أو توسيط أو ميني ( لتحديد حماذاة النص مع آخر : احملاذاة 

 .لتصفيف الفقرات حبيث متأل كامل عرض الصندوق احملدد : التصفيف 
 .حتديد اجتاه الفقرة 

 .للفقرة اهلامش األمين   
 .اهلامش األيسر للفقرة   
 .إلزاحة السطر األول من فقرة معينة : مسافة بادئة للسطر األول   
 . الفقرة سافة قبلامل

 .بعد الفقرة املسافة  
 
 
 
 
 
 

 

—äÛa@òÛbßg@Warp TextZ@@
 .صوص ميكننا إمالة النصوص املدخلة وجعلها منحنية وذلك بواسطة ميزة إمالة الن

املوجود يف " إنشاء نص ملوي  "  Create Warped Text  يتم إظهار هذه النافذة بالضغط على الرمز
 منطاً خمتلفاً  15الذي حيتوي على " لوي النص  " Warp Text شريط خيارات األداة فيظهر صندوق حوار
 " .منط  " Style لإلمالة وهذه األمناط موجودة ضمن صندوق
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 : اختيارنا ألحد األمناط تتفعل لدينا اخليارات التالية مبجرد
  . "عمودي"  Vertical  أو " أفقي"  Horizontal :اجتاه اإلمالة  
  Bend "أرقام سالبة ثين لألسفل ، أرقام موجبة ثين لألعلى ( لتحديد اجتاه لوي النص  :  "لوي. ( 
 Horizontal Distortion " للنص التأثريات املنظورية األفقيةإلنشاء  " : التشويه األفقي.  
 Vertical Distortion " إلنشاء التأثريات املنظورية الشاقولية للنص  :  "التشويه العمودي . 

 :مالحظة 
 عند لوي نص ما ستتغري الصورة املصغرة لشفيفة النص ضمن لوح الشفائف لتصبح على شكل نص ملوي 

 

 

òibnØÛa@paë…c@óÜÇ@åí‰b·@
 

a@òibnØÛa@òÏbÐ’ÛZ@
 

متارين املوجود على القرص املضغوط املرفق مع الكتاب واملوجود ضمن جملد  " أدوات الكتابة" من جملد  .1
  " .Flower" نفتح لوحة ، الكتاب

 خنتار لون خط ←Horizontal Type Tool   أداة الكتابة األفقيةخنتار من صندوق األدوات  .2
على  نضغط ← Photoshopفذة اللوحة ونكتب كلمة  ننقر يف نا←) حصراً أبيض ( الكتابة أبيض 

  .املوجود يف لوحة األرقام Enter  املفتاح 
خيتفي  ←  Multiplyنغري صيغة الشفيفة لتصبح  ← ضمن لوح الشفائف Photoshopخنتار شفيفة  .3

 .النص املوجود على اللوحة 
    Bevel And Emboss ←" منط الشفيفة  "  Layer Style←" الشفيفة  " Layerمن قائمة  .4

  . OK← حندد القيم املناسبة ← Layer Styleيظهر صندوق حوار  ←" شطب وتنقيش " 
نص ( نالحظ عند حتريك الشفيفة باستخدام أداة التحريك تغري لون النص تبعاً ملوقعة على اللوحة  .5

 ) .بلّوري 
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@…bÈiþa@ïqýq@—ã@òibn×Z@
 

 ، Pixels/inch 150الدقة ،  x 768 1024 ياس امللف ق: نفتح ملف جديد فيه املواصفات التالية  .1
  .White واحملتويات RGB Colorالصيغة 

 خنتار أي لون خلط ←Horizontal Type Tool   أداة الكتابة األفقيةخنتار من صندوق األدوات  .2
 على املفتاح  نضغط ← Photoshop ننقر يف نافذة اللوحة ونكتب كلمة ←) أزرق مثالً ( الكتابة 

 Enter املوجود يف لوحة األرقام.  
 ← تظهر قائمة منسدلة ← ضمن لوح الشفائف Photoshopننقر بزر الفأرة األمين على الشفيفة  .3

 " .تنقيط شفيفة  " Rasterize Layerخنتار منها األمر 
 ضمن لوح Photoshopننقر بزر الفأرة األيسر على شفيفة  ← باستمرار Ctrlنضغط على املفتاح  .4

 . يتحدد النص بالكامل ←ئف الشفا
 خنتار التدرج املناسب من ← Gradient Toolخنتار من صندوق األدوات أداة التدرج اللوين  .5

نطبق التدرج من  ← Linear Gradient" خطي " خنتار منط التدرج  ←صندوق التدرجات 
 .الزاوية العليا اليسرى إىل الزاوية السفلى اليمىن للنص 

 نضغط على السهم السفلي ← باستمرار  Alt + Ctrl نضغط على املفتاحني ←حنافظ على التحديد  .6
 . مرات 3 مثّ على السهم األمين ← مرات 4يف لوحة املفاتيح 

 خنتار ← Gradient Tool خنتار من صندوق األدوات أداة التدرج اللوين ←حنافظ على التحديد  .7
 ← Linear Gradient" خطي " ج  خنتار منط التدر←التدرج املناسب من صندوق التدرجات 

 .نطبق التدرج من الزاوية السفلى اليمىن إىل الزاوية العليا اليسرى للنص 
 . حنصل على نص ثالثي األبعاد ← Ctrl + Dنزيل التحديد وذلك بالضغط على املفتاحني  .8

 

 



 Photoshop CS                                                             أدوات الكتابة     

 73

@âýÛaë@ÑÛþa@†í†·Z@
 

 ، Pixels/inch 150الدقة ،  x 768 1024 قياس امللف : نفتح ملف جديد فيه املواصفات التالية  .1
  .White واحملتويات RGB Colorالصيغة 

 خنتار نوع اخلط ←Horizontal Type Tool   أداة الكتابة األفقيةخنتار من صندوق األدوات  .2
Andalus ←  ننقر يف نافذة اللوحة ونكتب كلمة       ←) أزرق مثالً ( خنتار أي لون خلط الكتابة 

  .املوجود يف لوحة األرقام Enter  على املفتاح  طنضغ ←" العلم " 
 خنتار منها ← تظهر قائمة منسدلة ←ضمن لوح الشفائف " العلم " ننقر بزر الفأرة األمين على شفيفة  .3

 " .تنقيط شفيفة  " Rasterize Layerاألمر 
لالم املوجودين  حندد األطراف العلوية لأللف وا←خنتار من صندوق األدوات أداة التحديد املستطيل  .4

 .يف كلمة العلم 
 
 
 
 
 
 

نضغط على السهم  ←" حتويل حر  " ) Ctrl + T Free Transform  ( نضغط على املفتاحني .5
 نلغي ←Enter  على املفتاح  نضغط ←العلوي ضمن لوحة املفاتيح حىت نصل إىل املوقع املطلوب 

 .التحديد 
 حندد جزء صغري من األطراف العلوية ←مرة أخرى خنتار من صندوق األدوات أداة التحديد املستطيل  .6

 .لأللف والالم املتبقيني يف كلمة العلم 
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 نضغط على القبضة املوجودة يف ← ) Ctrl + T Free Transform ( نضغط على املفتاحني .7
لالم منتصف الضلع العلوي ونسحب باجتاه األعلى حىت تلتقي من جديد مع األطراف العلوية لأللف و ا

 . نلغي التحديد ←Enter  على املفتاح  نضغط ←
إىل النص السابق مثّ طبق األمناط اليت تراها مناسبة على الشفائف لنحصل يف " نـور " نضيف كلمة  .8

 :النهاية على الشكل التايل 
 
 
 


